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KapanLagi.com - Juara Eropa, Italia, hari Jumat menaklukkan Amerika Serikat guna menjuarai turnamen bola voli Piala
Dunia putri untuk pertama kalinya.
Kemenangan Italia dengan skor 25-20 25-18 27-25 itu merupakan kemenangan ke-11 secara beruntun dalam
pertandingan setengah kompetisi yang diikuti 12 negara, dimana tiga tim teratas, yakni Italia, AS, dan Brasil, lolos ke
Olimpiade tahun depan di Beijing.
AS mengakhiri turnamen tersebut dengan rekor sembilan kali menang dan dua kali kalah dan harus menunggu
pertandingan Brasil-Jepang Jumat malam untuk menentukan posisi mereka.
"Kami membuat sejarah," kata kapten Italia, Eleonora Lo Bianco. "Tidak mudah, tetapi kami mampu bermain secara ulet
sampai akhir turnamen. Meskipun kami telah meraih tiket ke Beijing kemarin (Kamis), kami ingin mengakhiri turnamen
tersebut dengan kemenangan," katanya.
Pelatih Italia, Massimo Barbolini menghargai kemenangan tersebut, sebagai tim yang tak terkalahkan dalam turnamen
tersebut, atas kerja keras mereka "dengan sedikit keberuntungan."
"Bagi kami, sangat penting untuk memenangi pertandingan terakhir, karena suatu hasil yang sangat bagus memenangi
11 pertandingan beruntun. Para pemain kami mempunyai suatu musim yang sangat baik, mereka ingin mengakhiri
dengan cara ini," katanya.
Pelatih AS, Lang Ping, mengatakan timnya tidak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara bersama
bagi turnamen dua pekan tersebut.
"Mereka (Italia) merupakan tim yang hebat. Saya kira kami bermain baik, tetapi pada saat-saat yang menentukan kami
terlalu banyak membuat kesalahan. Kami mempunyai banyak pekerjaan rumah. Kami harap kami dapat mempunyai
lebih banyak waktu untuk berlatih bersama," kata Lang.
"Di Olimpiade, akan lebih banyak tim, tim-tim yang lebih kuat, termasuk Italia. Saya benar-benar berharap untuk
mempunyai cukup waktu untuk berlatih. Kami masih harus berbuat banyak untuk menjadi tim yang hebat," kata Lang.
Sebelumnya di hari yang sama, juara empat kali, Kuba, mengalahkan pemegang medali perunggu dunia, Serbia, dalam
suatu pertandingan yang ketat, 23-25 25-22 25-20 25-22, dan Republik Dominika bangkit kembali setelah ketinggalan
dua set untuk mengalahkan Peru, 23-25 21-25 25-17 25-10 15-13.
Mantan juara Eropa, Polandia, mengalahkan pemegang medali perunggu Asia, Thailand, 25-15 25-17 25-22.
Kuba mengakhiri turnamen tersebut dengan rekor delapan kali menang dan tiga kali kalah, Serbia 7-4, Polandia 6-5
Republik Dominika 3-8, Thailand 2-9, dan Peru 1-10.
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